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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Desain Penelitian   

 Penelitian ini menggunakan desain penelitian correlational dengan 

pendekatan cross sectional, yaitu jenis penelitian yang menekankan pada 

waktu pengukuran data variabel independen dan dependen dengan satu kali 

pengukuran (Nursalam, 2013).  

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

 Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang diteliti.  

(Notoatmojo, 2010). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 622 orang 

lansia yang mengikuti program posyandu lansia di Kelurahan Tamantirto. 

2. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan teknik 

sampling untuk bisa memenuhi atau mewakili populasi yang ada 

(Nursalam,2013). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan rumus besar sampel (Nursalam, 2013). 

Sampel dalam penelitian ini adalah lansia yang mengunjungi posyandu 

lansia di Kelurahan Tamantirto. Posyandu lansia di Kelurahan Tamantirto 

berjumlah 14 posyandu lansia.  
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Keterangan : 

n = Ukuran besar sampel 

N = Ukuran Jumlah populasi 

d = Persentase kesalahan pengambilan sampel 10%. 

 Peneliti membagi sampel tersebut dengan teknik probability sampling 

yaitu stratified random sampling (Elfindri 2011 dalam Anggraeni 2014). 

Jumlah lansia anggota aktif di setiap posyandu lansia : kembaran 67 orang, 

tlogo 25 orang, jadan kidul 10 orang, brajan lor 80 orang, jadan lor 9 

orang, gunung sempu 27 orang, kasihan 28 orang, geblagan 26 orang, 

ngrame 48 orang, brajan kidul 34 orang, ngebel 65 orang, gatak 150 orang, 

jetis 1 29 orang, jetis 2 24 orang, maka dengan rumus : 

    
    

 
 

ni = besarnya sampel 

Ni = besarnya populasi pada strata 1 

N = besarnya populasi secara keseluruhan 

n = besarnya ukuran sampel 
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Tabel 1 Pembagian jumlah lansia 

Lansia Sampel pada strata 1 Jumlah 

Kembaran      

   
 

9 

Tlogo      

   
 

3 

Jadan kidul      

   
 

2 

Jadan lor     

   
 

2 

Brajan kidul      

   
 

4 

Brajan lor      

   
 

11 

Gunung sempu      

   
 

4 

Kasihan      

   
 

4 

Geblagan      

   
 

4 

Ngrame      

   
 

6 

Ngebel      

   
 

9 

Gatak       

   
 

21 

Jetis 1      

   
 

4 

Jetis 2      

   
 

3 

  

C. Kriteria sampel  

kriteria inklusi sebagai berikut: 

a. Lansia yang aktif mengikuti posyandu lansia. 

b. Lansia yang mampu berbicara, membaca, menulis dan mendengarkan 

dengan baik. 
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Kriteria eksklusi adalah sebagai berikut: 

a. Lansia yang mengalami demensia. 

D. Lokasi dan Waktu penelitian  

1. Lokasi penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di empat belas posyandu lansia di 

Kelurahan Tamantirto. 

2. Waktu penelitian  

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2017 sampai Juli 

2017 

E. Variabel penelitian 

1. Variabel bebas (independent variable) 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah kinerja kader posyandu lansia. 

2. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel terikat dari penelitian ini adalah kepuasan lansia. 

F. Definisi Operasional 

Tabel 2 Definisi Operasional Penelitian 

No. 
Variabel 

Definisi 

operasional 
Alat ukur Hasil ukur Skala 

1. Kinerja kader  

posyandu lansia 

Hasil dari kerja 

kader posyandu 

lansia sesuai 

dengan 

tanggung 

jawabnya 

dalam 

memberikan 

layanan 

Kuesioner Hasil skoring 

nilai kinerja 

interpretasinya 

adalah 

semakin tinggi 

skor semakin 

baik kinerja 

Numerik 
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No. 
Variabel 

Definisi 

operasional 
Alat ukur Hasil ukur Skala 

terhadap 

posyandu 

lansia 

2. kepuasan lansia  Harapan lansia 

terpenuhi 

tentang 

pelayanan yang 

diberikan kader 

yang meliputi 

aspek : 

 

 

Kuesioner Hasil skoring 

nilai kepuasan 

dengan 

interpretasi 

semakin tinggi 

skor semakin 

baik kepuasan 

yang 

dirasakan  

Numerik 

  Responsiveness 

(cepat tanggap) 

: Kemampuan 

kader 

menangani 

respon lansia 

dengan cepat 

 

   

  Reliability 

(keandalan) : 

Kemampuan 

kader 

melakukan 

pelayanan 

sesuai dengan 

wewenang dan 

tugas kader  

 

   

  Assurance 

(keyakinan) : 

Keterampilan 

kader membuat 

suatu 

keyakinan dan 

keamanan pada 

lansia 
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No. 
Variabel 

Definisi 

operasional 
Alat ukur Hasil ukur Skala 

  Emphaty : 

bagaimana cara 

kader 

berkomunikasi 

dengan baik 

dengan lansia 

   

  Tangible (bukti 

langsung) : 

bagaimana cara 

kader dalam 

mengawal 

pelaksanaan 

program 

posyandu 

lansia. 

   

  

G. Instrumen Penelitian 

 Instrument penelitian adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan dalam penelitian (Alfianika, 2016). Penelitian ini 

menggunakan instrumen Mini Mental State Examination, data demografi yang 

terdiri atas nama, usia, jenis kelamin, dan pendidikan, kemudian instrumen 

penelitian  ini terdiri dari kuesioner A dan kuesioner B, berikut merupakan 

penjelasan kuesioner A dan kuesioner B : 

1. Kuesioner A 

Kuesioner A berisi pertanyaan-pertanyaan gambaran kinerja kader dalam 

program posyandu lansia. Pertanyaan tersebut terdiri atas tugas dan 

tanggung jawab kader posyandu lansia.  
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2. Kuesioner B 

Kuesioner B berisi pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan 

kepuasan lansia terhadap kinerja kader posyandu lansia. Pernyataan apa 

yang dirasakan oleh para lansia yang mengikuti program posyandu lansia 

yang terdiri dari kenyataan, reliability (keandalan), responsiveness, 

assurance (jaminan) dan empati. 

Kuesioner didasarkan pada skala likert. Skala likert berfungsi untuk 

mengukur kinerja kader dan mengukur tingkat kepuasan lansia.  Hasil 

jawaban dari responden selanjutnya akan diberi penilaian. Penilaiannya 

adalah sebagai berikut :  

a. Pernyataan responden yang menjawab selalu akan diberi nilai 5, sering 

nilai 4, kadan-kadang nilai 3, jarang nilai 2 dan tidak pernah diberi 

nilai 1.  Untuk tingkat kepuasan jawaban sangat setuju diberi nilai 5, 

setuju nilai 4, biasa nilai 3, tidak setuju nilai 2 dan sangat tidak setuju 

diberi nilai 1. 

b. Peneliti selanjutnya menghitung jumlah jawaban dan skor tersebut. 

H. Cara pengumpulan data 

Tahap-tahap pengumpulan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini dimulai dengan studi pendahuluan untuk mencari fenomena 

atau masalah yang ada. Studi pendahuluan dilakukan di puskesmas 

Kasihan 1. 
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2. Peneliti mengajukan fenomena penelitian kepada dosen pembimbing  

3. Peneliti membuat proposal penelitian 

4. Peneliti melaksanakan mentoring bersama dosen pembimbing 

5. Peneliti akan melaksanakan ujian proposal penelitian setelah peneliti 

menyelesaikannya dan disetujui dosen pembimbing. 

6. Peneliti akan mengurus surat izin untuk penelitian ke kode etik di PSIK 

FKIK UMY  

7. Peneliti akan melakukan penelitian pada bulan Maret sampai dengan April 

2017. Peneliti menemui dosen pembimbing karya tulis ilmiah di PSIK 

8. Peneliti mengumpulkan asisten peneliti sebanyak 4 orang  

a. Peneliti melakukan persamaan persepsi dengan asisten peneliti. Asisten 

peneliti membantu peneliti dalam penyebaran dan pengumpulan 

kuesioner. 

9.  FKIK UMY untuk menjelaskan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti 

akan menjelaskan prosedur pengambilan data kepada anggota yang datang 

saat penelitian dan memberikan lembar penjelasan penelitian dan informed 

consent 

10. Peneliti menyerahkan kuesioner pada responden. 

11. Responden dipersilahkan untuk menjawab atau mengisi kuesioner. 

12. Kuesioner yang sudah diisi kemudian dikembalikan kepada peneliti atau 

asisten. Setelah diberikan kuesioner, peneliti dan asisten peneliti 
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mengecek kembali kelengkapan kuesioner, jika kuesioner belum lengkap 

maka responden diminta untuk melengkapi kembali jawaban kuesioner. 

13. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada responden karena telah bersedia 

mengisi kuesioner untuk kepentingan penelitian. 

14. Semua kuesioner yang telah diisi dikumpulkan dan akan dilanjutkan 

dengan pengolahan data.   

I. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji validitas  

Kuesioner pada penelitian ini sudah dilakukan uji validitas oleh peneliti 

sebelumnya yaitu Anggraeni pada tahun 2014  menggunakan analisis 

factor. Hasil uji validitas kuesioner variabel kepuasan dari total 

pertanyaan adalah 20 item, setelah dilakukan uji validitas dinyatakan 

valid hanya 15 item dan terbentuk 3 faktor baru faktor keandalan, empati, 

dan kenyataan/tangiable. Item yang tidak valid karena nilai MSA kurang 

dari 0,5  

2. Uji reliabilitas  

Kuesioner ini sudah pernah dilakukan uji reliabilitas oleh Anggraeni 

2014, hasil pengujian reliabilitas adalah 0,803 untuk variabel kinerja, 

0,778 dalam sikap kader, 0,627 untuk faktor pelaksanaan kegiatan dan 

0,825 untuk variabel kepuasan dengan nilai faktor keandalan nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,785 untuk faktor empati 0,755. Nilai tersebut 
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sudah lebih dari nilai konstanta yaitu 0,50 sehingga kuesioner tersebut 

sudah reliable dan dapat digunakan.  

J. Analisis Data  

1. Analisis univariat 

Analisis univariat pada penelitian ini adalah data demografi yaitu nama, 

usia responden, jenis kelamin, pendidikan responden, dan hasil 

pengukuran yaitu hasil kinerja kader dan kepuasan lansia. 

2. Analisis bivariat  

Variable pada penelitian ini ada 2 yaitu variable bebas dan variable terikat 

yaitu hubungan antara kinerja kader terhadap kepuasan lansia. Peneliti 

melakukan uji normalitas pada kedua variabel hasilnya tidak terdistribusi 

normal dengan nilai signifikansi 0,001 untuk kinerja dan 0,000 untuk 

kepuasan lansia. Uji statistic yang akan digunakan pada penelitian ini 

adalah Spearman untuk mengetahui hubungan antara variabel. 

Interpretasi pada uji ini adalah nilai korelasi ® berkisar mulai dari -1  

sampai dengan 1, nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan 

antar dua variabel semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 berarti 

hubungan antara dua variabel semakin lemah. Signifikansi bisa 

ditentukan lewat baris sig (2-tailed), jika nilai sig (2-tailed) < 0.05 maka 

hubungan yang terdapat pada r dianggap signifikan.  
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K. Etika Penelitian 

Etika penelitian ini akan diajukan pada komisi etik FKIK UMY dengan 

menerapkan prinsip-prinsip: 

1. Peneliti memberikan lembar persetujuan (Informed Consent) yang 

kemudian ditandatangani responden sebagai bentuk kesedian responden 

untuk terlibat dalam penelitian. 

2. Tidak mencantumkan nama responden (Anonymity) pada instrumen dan 

hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data. 

3. Setelah data diisi oleh responden, peneliti menjamin kerahasian dari hasil 

peneliti (confidentiality) baik berupa informasi atau yang lainnya dengan 

cara menyimpan data di flashdisk peneliti kemudia disimpan pada email 

peneliti yang hanya  peneliti yang mengetahui sandi email tersebut. Data 

hardcopy akan dimusnahkan dengan cara dibakar.  

4. Nomor etik pada penelitian ini adalah 321/EP-FKIK-UMY/V/2017 




